Góc Bếp dành cho Quý Ông:
Về gia chánh, bếp núc thì các nữ sinh Gia Long có th a khả năng để cung ứng những món
đ c đáo h p d n cho bữa ăn gia đình c ng như ti c tùng đặc bi t. Vì vậy Ban Biên Tập ch
muốn g i đến quý Thầy, quý anh r Gia Long 2 món r t d thực hi n để quý vị có thể giúp
m t bàn tay v i quý Phu Nhân. Quý Ông có thể thực hi n G i Tây để góp thêm m t món khai
vị h p d n cho m t bu i ti c đặc bi t. Món G i Ta có thể dùng trong những parties gia đình
hay BBQ ngoài tr i r t thích h p. Xin m i quý Ông chu n bị.

G i Tây…
Đào Thanh Bình, Gia Long 73, xin gi i thi u
một món n khai vị (entrée) của Úc, ơn gi n
không cần n u n ng, p m t và ngon.

PRAWN COCKTAIL

Vật li u: (Một phần ăn)
Một cái ly uống rượu vang có chân.
8 con tôm tiger loại trung bình đã luộc s n
mua ở tiệm cá.
Một ít rau salad đã thái sợi.
Một nhánh ngọn có lá non của rau húng lủi để
trang trí.
Một trái chanh, một đĩa nh đựng one
thousand island dressing.
Cách làm:
Tôm luộc cắt đầu, lột v (để lại phần v gần đuôi cho đẹp), lấy ngón tay tr và ngón tay cái
kéo phần ruột đen trên lưng tôm một cách khéo léo (rửa tôm lại, để ráo).
Chanh cắt làm 4, sau đó cắt khoảng 1/3 giữa v chanh và phần trắng rồi gắn trên ly.
Trang trí (xem hình)
Cho rau sà lách thái sợi vào 2/3 ly, gắn nhánh ngọn của rau húng lủi lên trên rau sà lách cho
đẹp.
Gắn 8 con tôm trên ly, bên cạnh ly để một đĩa nh đựng one thousand Island dressing.
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G i Ta
G I U

B NG SU HÀO

Hình 1 - Vật liệu gồm có:
- 1 củ su hào
- Rau húng quế
- Khô bò (của Costco cũng được )
- Nước dấm chua ngọt, cách pha :100g dấm (5% acid ) +200g nước
lọc hay nước suối +200g đường +20g muối hoà chung vào với
nhau, đập 2 nhánh t i và vắt 1/2 quả chanh vào vào nước dấm đã
hoà tan để cho thơm .
Hình 2 - Su hào gọt v rồi bào thành những sợi nh .

Hình 1

Hình 3 - Cho nước lạnh vào chậu su hào vừa ngập nước , b
vào đó 1 thìa cafe muối khuấy đều, rồi đ su hào ra r , để cho
thật ráo nước.
Hình 4 - Hoặc cho vào r xoay salat để xoay su haò cho thật
khô.
Hình 5 - Bầy g i ra đĩa, cắt rau quế và khô bò thành từng sợi
nh trộn đều, rưới nước dấm lên, cho tí tương ớt và rắc chút hắc
xì dầu .

Hình 2

Trộn đều lên là ta có thể ăn được, dòn và ngon không thua gì g i đu đủ (nhớ là khi nào ăn mới trộn
nước dấm vào g i nha).
Chúc các bạn làm thành công và ăn ngon .
Th y Uy n-GL 79

Hình 3

Hình 5

Hình 4
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